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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 
MIRIM, realizada no dia 27 de novembro de 2006.  
 
Às vinte horas do dia vinte e sete de novembro do ano de dois mil e seis, na sede da 
Câmara Municipal de Biritiba Mirim, situada à Rua João José Guimarães, nº 125, Centro, 
desta cidade e município de Biritiba Mirim, Estado de São Paulo, presentes os Senhores 
Vereadores em exercício nesta 10ª Legislatura, e que se reuniram no Plenário “Vereador 
João Suharo Makiyama” para a realização da Sessão Ordinária, regimentalmente prevista.  
Assumiu a direção dos trabalhos o senhor Presidente Vereador REINALDO PEREIRA 
que convidou a mim, Vereador JARBAS EZEQUIEL DE AGUIAR, Primeiro Secretário, 
para os trabalhos de secretaria da Mesa Diretora. Instalada a Sessão, o senhor Presidente 
solicitou ao Primeiro Secretário que fosse feita à chamada nominal dos Senhores 
Vereadores para apuração do “quorum” legal. Feita esta, cotejando-se a chamada com as 
assinaturas presentes, apostas às fls. 95, do Livro nº IX de Registro de Presença dos 
Senhores Vereadores às Sessões da Câmara, apurou-se que havia “quorum” legal para as 
deliberações, face ao comparecimento da totalidade dos membros da Câmara. Havendo 
“quorum” legal, o senhor Presidente, invocando a proteção de Deus, nos termos 
regimentais, declarou abertos os trabalhos, passando-se ao material dado ao 
EXPEDIENTE:  1. Leitura, discussão e votação da Ata da Sessão Ordinária do dia 
20/11/2006. O Vereador Carlos Alberto Taino Junior requer a dispensa da leitura da Ata, 
uma vez que se encontra na Secretaria da Câmara a disposição de todos os senhores 
Vereadores. O senhor Presidente coloca em votação o requerimento do Vereador Carlos 
Alberto, ficando aprovado por unanimidade. 2. Leitura do Telegrama do Ministério da 
Saúde, nº. Ref. 11105896/MS/SE/FNS; 3. Leitura do Ofício nº. 096/06, do Biritiba-Prev. 
Encaminha os balancetes da receita dos meses de junho, julho, agosto e setembro de 2006; 
4. Leitura do Ofício nº. BP 098/2006, do Biritiba-Prev. Encaminha o Balancete Financeiro 
do mês de outubro de 2006; 5. Leitura do Ofício nº. 596/2006/AARI-GP. Solicita a 
retirada da Mensagem nº. 042, de 26 de agosto de 2005; 6. Leitura do Ofício nº. 025/2006-
DA. Encaminha Atos do Executivo: *Decretos nº.s 2.330, 2.368 e 2.388/2006; Informa 
que o Decreto nº. 2.349/2006 não foi utilizado; 7. Leitura do Ofício nº. 214/2006-DAGP. 
Resposta ao Requerimento de Informação nº. 335/2006, de autoria do Nobre Vereador 
Jarbas Ezequiel de Aguiar; 8. Leitura do Ofício nº. 495/06, da Câmara Municipal de 
Itapecerica da Serra; 9. Leitura do Convite da Assembléia Legislativa do Estado de São 
Paulo. INDICAÇÕES: Autoria do Nobre Vereador Fernando Henrique Bolanho:  1. 
Indicação nº. 794/2006 - ao senhor Prefeito Municipal que determine ao setor competente 
a recolocação dos paralelepípedos da Rua Henrique Peres, Bairro Centro, em frente ao 
comércio “Tidinha Flores”. Autoria do Nobre Vereador Marcelo Silveira Mistroni:  2. 
Indicação nº. 795/2006 - ao senhor Prefeito Municipal que interceda junto ao 
Departamento competente para passar a máquina motoniveladora e, posteriormente, 
espalhe cascalho na Rua Prudente de Moraes, Bairro Jd. Vista Alegre; 3. Indicação nº. 
796/2006 - ao senhor Prefeito Municipal que interceda junto ao departamento competente 
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para que faça a limpeza de todas as bocas de lobo existentes nos Bairros Jd. Yoneda e Jd. 
Vista Alegre. Autoria do Nobre Vereador Wellington Medeiros de Assunção:  4. 
Indicação nº. 797/2006 - ao senhor Prefeito Municipal que determine ao setor competente 
que realize estudos para a colocação de luminárias no “Escadão” que dá acesso à E.E. 
Prof. José Carlos Prestes, Jd. Vista Alegre; 5. Indicação nº. 798/2006 - ao senhor Prefeito 
Municipal que interceda junto à Empresa de Correios e Telégrafos, para a colocação de 
Caixas Postais para coleta de correspondências no Bairro do Hiroy; 6. Indicação nº. 
799/2006 - ao senhor Prefeito Municipal que interceda junto a Destacamento da Polícia 
Militar do município, para que sejam feitas rondas aos finais de semana e feriados nos 
Bairros Jd. Dos Eucaliptos, Nirvana e Santa Catarina; PROJETOS EM 
DELIBERAÇÃO: Autoria da Mesa Diretora: 1) Leitura do Projeto de Resolução nº. 
031/2006  – Dispõe sobre utilização do veículo oficial da Câmara Municipal, e dá outras 
providências. O Nobre Vereador Jarbas Ezequiel de Aguiar requer que o Projeto de 
Resolução nº. 031/2006 seja colocado em discussão e votação na Ordem do Dia. O senhor 
Presidente coloca em votação o requerimento do Nobre Vereador, ficando aprovado por 
unanimidade. Autoria dos Nobres Vereadores Fernando Henrique Bolanho e Marcelo 
Silveira Mistroni: 2) Leitura do Projeto de Lei nº. 097/2006 – Dispõe sobre premiação 
das decorações natalinas residenciais do município de Biritiba Mirim, e dá outras 
providências. O Nobre Vereador Marcelo Silveira Mistroni requer que o Projeto de Lei nº. 
097/2006 seja colocado em discussão e votação na Ordem do Dia. O senhor Presidente 
coloca em votação o requerimento do Nobre Vereador, ficando aprovado por 
unanimidade. Autoria do Poder Executivo: 3) Leitura da Mensagem nº. 078/2006 - 
Projeto de Lei nº. 098/2006 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio 
com o Estado de São Paulo, pela Secretaria da Segurança Pública, delegando o exercício 
de competência de trânsito atribuídas ao município pela Lei Federal nº. 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, e dá outras providências; 4) Leitura da Mensagem nº. 079/2006 – 
Projeto de Lei nº. 099/2006 – Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar, e 
dá outras providências. Não havendo mais projetos a serem deliberados e findo o 
Expediente, passou-se de pronto ao material dado a ORDEM DO DIA: Autoria do 
Nobre Vereador Benedito Donizete de Almeida: 1. Única discussão e votação o 
Requerimento nº. 360/2006 – Ao Exmo.sr. Prefeito Municipal que interceda junto ao 
Departamento Municipal de Obras, verificando a viabilidade de ser efetuada a drenagem 
da valeta, a instalação de 02 tubos e aterrar o local na Estrada Tico City, próximo à Igreja 
do Doce. O senhor Presidente coloca em única discussão e votação o Requerimento n°. 
360/2006, ficando APROVADO.  Autoria do Nobre Vereador Fernando Henrique 
Bolanho: 2. Única discussão e votação o Requerimento nº. 361/2006 –  Ao Exmo.sr. 
Prefeito Municipal que determine ao setor competente estudos necessários para a 
colocação de guias, sarjetas e pavimentação em todas as ruas do Bairro Jd. Nova Biritiba, 
não sendo possível tal solicitação, que ao menos seja passada a máquina motoniveladora e 
a colocação de cascalho. O senhor Presidente coloca em única discussão e votação o 
Requerimento n°. 361/2006, ficando APROVADO. Autoria do Nobre Vereador 
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Wellington Medeiros de Assunção: 3. Única discussão e votação o Requerimento nº. 
362/2006 – Ao Exmo.sr. Prefeito Municipal, que interceda junto ao setor responsável 
solicitando a reserva de vagas especiais no estacionamento localizado na Praça São 
Benedito. O senhor Presidente coloca em única discussão e votação o Requerimento n°. 
362/2006, ficando APROVADO. Autoria da Nobre Vereadora Érica de Queiroz: 4. 
Única discussão e votação o Requerimento  nº. 363/2006 – Ao Exmo.sr. Prefeito 
Municipal que solicite ao departamento competente estudar a possibilidade de criar no 
município um posto do PROCON. O senhor Presidente coloca em única discussão e 
votação o Requerimento n°. 363/2006, ficando APROVADO. Autoria do Nobre 
Vereador Reinaldo Pereira: 5. Única discussão e votação o Requerimento  nº. 
364/2006 – À Empresa Bandeirante de Energia S/A para que faça urgentemente a 
religação de energia elétrica, que foi prejudicada pelas fortes chuvas ocorridas no último 
final de semana. O senhor Presidente coloca em única discussão e votação o 
Requerimento n°. 364/2006, ficando APROVADO. Autoria do Nobre Vereador 
Benedito Donizete de Almeida: 6. Única discussão e votação a Moção de Aplausos  nº. 
050/2006 - Ao Ilmo.sr. Omero Nardy de Vasconcelos – Diretora Administrativo, e ao 
Ilmo.sr. Evandro Sbaraini – Diretor Clínico, bem como a toda sua equipe de apoio que 
prestam serviços no Hospital Municipal Dr. Arthur Alberto Nardy. O senhor Presidente 
coloca em única discussão e votação a Moção de Aplausos nº. 050/2006, ficando 
APROVADA. Autoria do Nobre Vereador Wellington Medeiros de Assunção: 7. 
Única discussão e votação a Moção de Aplausos  nº. 051/2006 – Moção de Aplausos nº. 
051/2006 - Ao Ilmo.sr. Edézio Rodrigues de Morais, DD. Diretor do DEMUTRAN de 
Biritiba Mirim. O senhor Presidente coloca em única discussão e votação a Moção de 
Aplausos nº. 051/2006, ficando APROVADA.  Autoria do Poder Executivo: 8. Única 
discussão e votação Projeto de Lei nº. 096/2006 – Dispõe sobre autorizo ao Poder 
Executivo a abrir Crédito Adicional Suplementar, e dá outras providências. Leitura do 
Parecer favorável elaborado de acordo com a manifestação da Procuradoria Jurídica 
Legislativa, em conjunto pelas Comissões Permanentes de Justiça e Redação – 
Presidente Vereador Fernando Henrique Bolanho/ Relator Vereador Carlos Alberto Taino 
Junior/ Membro Vereador Wellington Medeiros de Assunção; Comissão de Tributação, 
Finanças e Orçamentos: Presidente Vereador Wellington Medeiros de Assunção/ Relator 
Vereador Jarbas Ezequiel de Aguiar/ Membro Vereador Fernando Henrique Bolanho; 
Comissão de Obras, Serviços e Bens Municipais e Ordem Social: Presidente Vereador 
Jarbas Ezequiel de Aguiar/ Relator Vereador Fernando Henrique Bolanho/ Membro 
Vereadora Érica de Queiroz; Comissão de Ordem Econômica:  Presidente Vereador José 
Maria de Siqueira Junior/ Relator Vereador Wellington Medeiros de Assunção/ Membro 
Vereador Jarbas Ezequiel de Aguiar. O senhor Presidente colocou em única discussão e 
votação, ficando aprovado por unanimidade o Parecer Favorável e o Projeto de Lei nº 
096/2006. O senhor Presidente informa que as Comissões já haviam previamente 
analisado os Projetos de Lei deliberados, requeridos para a Ordem do Dia da 
presente Sessão, e solicita apenas que aguardem alguns instantes para o término da 
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elaboração dos pareceres, não sendo necessária a interrupção da Sessão Ordinária.  
9. Única discussão e votação Projeto de Lei nº. 097/2006 – Dispõe sobre premiação das 
decorações natalinas residenciais do município de Biritiba Mirim, e dá outras 
providências. Leitura do Parecer favorável elaborado de acordo com a manifestação da 
Procuradoria Jurídica Legislativa, em conjunto pelas Comissões Permanentes de Justiça e 
Redação – Presidente Vereador Fernando Henrique Bolanho/ Relator Vereador Carlos 
Alberto Taino Junior/ Membro Vereador Wellington Medeiros de Assunção; Comissão de 
Tributação, Finanças e Orçamentos: Presidente Vereador Wellington Medeiros de 
Assunção/ Relator Vereador Jarbas Ezequiel de Aguiar/ Membro Vereador Fernando 
Henrique Bolanho; Comissão de Obras, Serviços e Bens Municipais e Ordem Social: 
Presidente Vereador Jarbas Ezequiel de Aguiar/ Relator Vereador Fernando Henrique 
Bolanho/ Membro Vereadora Érica de Queiroz; Comissão de Ordem Econômica:  
Presidente Vereador José Maria de Siqueira Junior/ Relator Vereador Wellington 
Medeiros de Assunção/ Membro Vereador Jarbas Ezequiel de Aguiar. O senhor Presidente 
colocou em única discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade o Parecer 
Favorável e o Projeto de Lei nº 097/2006. 10. Única discussão e votação Projeto de 
Resolução nº. 031/2006 – Dispõe sobre utilização do veículo oficial da Câmara 
Municipal, e dá outras providências. Leitura do Parecer favorável elaborado de acordo 
com a manifestação da Procuradoria Jurídica Legislativa, em conjunto pelas Comissões 
Permanentes de Justiça e Redação – Presidente Vereador Fernando Henrique Bolanho/ 
Relator Vereador Carlos Alberto Taino Junior/ Membro Vereador Wellington Medeiros de 
Assunção; Comissão de Tributação, Finanças e Orçamentos: Presidente Vereador 
Wellington Medeiros de Assunção/ Relator Vereador Jarbas Ezequiel de Aguiar/ Membro 
Vereador Fernando Henrique Bolanho; Comissão de Obras, Serviços e Bens Municipais 
e Ordem Social: Presidente Vereador Jarbas Ezequiel de Aguiar/ Relator Vereador 
Fernando Henrique Bolanho/ Membro Vereadora Érica de Queiroz; Comissão de Ordem 
Econômica:  Presidente Vereador José Maria de Siqueira Junior/ Relator Vereador 
Wellington Medeiros de Assunção/ Membro Vereador Jarbas Ezequiel de Aguiar. O 
senhor Presidente colocou em única discussão e votação, ficando aprovado por 
unanimidade o Parecer Favorável e o Projeto de Resolução nº 031/2006. 11. Entrega 
simbólica do Título de Cidadão Biritibano ao Ilustríssimo senhor Marcus Antonio de 
Paiva Albano.  O senhor Presidente solicita ao Primeiro Secretário que conduza ao 
Plenário o Ex-presidente desta Casa de Leis, senhor José Cury Andere Filho. Após, o 
senhor Presidente solicita ao Segundo Secretário que conduza ao Plenário o senhor Doutor 
Marcus Antonio de Paiva Albano e sua família. Todos apostos ao Plenário, o senhor 
Presidente solicita que a Nobre Vereadora Érica de Queiroz entregue um arranjo de flores 
à esposa do homenageado. O senhor Presidente diz: “Como é de praxe e em decorrência 
do momento e do laço de amizade que o Doutor José Cury tem com o Doutor Marcus 
Albano, concedo a palavra na Tribuna e logo após, a entrega do “Título de Cidadão 
Biritibano.” Com a palavra, o senhor José Cury Andere Filho: “Boa noite a todos, 
Excelentíssimo      senhor       Presidente da Câmara Municipal de   Biritiba Mirim, 
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Vereador Reinaldo Pereira, Excelentíssimos e Nobres Vereadores desta Casa de Leis, 
autoridades presentes, senhoras e senhores, e Excelentíssimo senhor homenageado desta 
noite, Doutor Marcus Albano. Para mim é uma honra muito grande ocupar esta Tribuna 
neste instante. Eu poderia ficar aqui na Tribuna por muitos minutos, talvez até horas para 
traçar o perfil do homenageado nesta noite. No entanto, faço apenas alguns segundos 
para dizer o principal dessa personalidade que hoje recebe o Título de Cidadão 
Biritibano e passa a integrar a nossa sociedade e nossa comunidade. Pessoa culta, 
honesta, trabalhador, incansável, bom pai de família, cidadã consciente que através do 
seu próprio esforço galgou todos os degraus do direito alcançando a magistratura, onde 
aposentou-se continuando o mesmo amigo e o mesmo irmão. Doutor Marcus: tenha a 
certeza absoluta que Biritiba Mirim se orgulha em tê-lo como o seu mais novo filho. 
Parabéns Doutor Marcus, parabéns Biritiba Mirim. Muito obrigado.”  O senhor 
Presidente convida o filho do homenageado, o jovem David Guilherme de Paiva Albano  a 
fazer a entrega do Título de Cidadão Biritibano ao seu pai e após utilizar-se da Tribuna. 
Com a palavra, David Guilherme de Paiva Albano: “Boa noite senhor Presidente da 
Câmara, boa noite aos Nobres Vereadores e a todos cidadão que estão aqui presentes. Eu 
fiquei surpreso em ser convidado, eu nem preparei um discurso aqui para falar nesta 
noite, mas a família em si agradece o carinho que o Doutor Cury tem por nós, assim 
como a sociedade Biritibana na época em que papai foi delegado aqui na década de 90. 
Então, fica aqui o nosso sincero agradecimento e faço agora a entrega do título.”  Dando 
continuidade, passo a palavra ao homenageado, Doutor Marcus Albano: “Excelentíssimo 
senhor Presidente da Câmara Municipal de Biritiba Mirim, senhores Vereadores, 
munícipes aqui presentes. É uma alegria muito grande em estar aqui hoje recebendo o 
Título de Cidadão Biritibano. Eu tenho uma especial gratidão aqui, ao senhor Presidente 
Reinaldo, que é meu colega advogado, de ter aberto este precedente em eu receber o 
título em uma Sessão Ordinária, fico muito feliz com isso, é uma situação muito especial a 
minha presença aqui hoje. Estou muito feliz aqui em integrar a sociedade Biritibana como 
cidadão honorário, uma cidade que eu servi como delegado de polícia nos anos de 1988 e 
1989 onde a delegacia era aqui em baixo, perto do destacamento, e foi para mim uma 
coisa muito boa. Tive aqui em Biritiba Mirim a oportunidade de estudar, prestar concurso 
e seguir a minha carreira jurídica. Estou muito feliz hoje, Vereador Reinaldo, e esta 
Sessão hoje faz parte da minha vida, sou grato a todos. Muito obrigado.”  Terminado os 
trabalhos dados a Ordem do Dia e a homenagem ao Doutor Marcus Albano, o senhor 
Presidente solicita ao Primeiro Secretário que faça a chama dos vereadores inscritos no 
Livro de Oradores: 1. Vereador Benedito Donizete de Almeida: “Boa noite senhor 
Presidente da Câmara, Primeiro e Segundo Secretário e Nobres Pares, e todos aqui 
presentes. Quero parabenizar do Doutor José Cury e também ao Doutor Marcus Albano 
que está recebendo hoje o Título de Cidadão Biritibano, e a sua família. Estamos muito 
contentes em entregar esse Título a você. Muito obrigado.”  2. Vereadora Érica de 
Queiroz: Agradeceu e dispensou o uso da palavra. 3. Vereador Jarbas Ezequiel de 
Aguiar: “Também quero parabenizar o Doutor Marcus que deu aula para mim lá na 
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escola Deodato, a sua esposa que também foi minha professora dando aulas de português 
para mim. É uma felicidade muito grande os dois estarem aqui e o Doutor Marcus estar 
recebendo o título de Cidadão Biritibano. Fico muito contente, pois é uma pessoa que fez 
parte da vida de muitas pessoas em Biritiba, tendo em vista que muitos daqui estudaram 
em Mogi e conhecem o Doutor Marcus, às vezes nem pela Delegacia, mas sim o conhece 
pela Educação. Parabéns ao senhor.” 4. Vereador José Maria de Siqueira Junior: 
“Excelentíssimo senhor Presidente desta Casa Legislativa, Nobres Vereadores Membros 
da Mesa, Nobres Colegas, senhoras e senhores aqui presentes, senhor José Cury, 
carinhosamente conhecido por todos nós aqui, Doutor Marcus Albano e sua digníssima 
família. É com muita satisfação que venho à Tribuna hoje para parabenizar Vossa 
Excelência por esse Título, que é merecido. Vossa Excelência quando esteve aqui em 
nossa cidade prestando serviços como Delegado, eu não tive o prazer em trabalhar com 
Vossa Excelência, pois na época eu não estava na polícia ainda, mas pelos comentários 
de colegas que trabalharam com o senhor, realmente me disseram que o senhor sempre 
foi uma pessoa muito honrada, direita e que prestou bons serviços ao nosso município. O 
senhor é merecedor desse título, já não é sem tempo. Quero dizer que, assim como os 
demais Vereadores, é uma honra estarmos entregando esse título ao senhor. Parabéns 
por esse novo título, seja bem vindo ao nosso município e volte sempre.” 5. Vereador 
Marcelo Silveira Mistroni: “Boa noite a todos cidadão, Mesa, senhor José Cury, Doutor 
Marcus gostaria de parabenizá-lo por esse título, merecedor, e como o José Maria disse, 
não tive o prazer de conhecê-lo trabalhando em nosso município, mas através do meu 
sogro, conheço o trabalho do senhor, então, é realmente merecedor. Gostaria também de 
agradecer a todos os Pares aqui que hoje aprovaram o nosso projeto, meu e do Vereador 
Fernando. É uma iniciativa para tentarmos resgatar o espírito natalino em nosso 
município, que nós sabemos que anda muito apagado em muitos dos lugares que nós 
vamos, e uma cidade que tem o intuito de se transformar em uma cidade turística, eu acho 
que são as pequenas coisas que começam a transformá-la, e o que estamos fazendo aqui 
através dessa promoção, vamos tentar parabenizar a casa mais enfeitadas do nosso 
município. Acho que é um dos passos. Gostaria que todos que pudessem participar e nos 
ajudar, nós vamos formar essa comissão, colocamos em nosso projeto três Vereadores, 
mas se mais Vereadores quiserem nos apoiar. Essa semana estaremos começando a 
definir a premiação e a Comissão que julgará as casas mais bonitas, assim também como 
os comércios. Muito obrigado.”  6. Vereador Wellington Medeiros de Assunção: “Boa 
noite a todos, senhor Presidente Reinaldo, Nobres Pares, munícipes e autoridades 
presentes. Quero louvar também o merecido título ao Doutor Marcus, uma iniciativa ao 
Doutor José Cury que está sempre presente com a gente, e falar um pouco do Doutor 
Marcus que tive o prazer em conhecê-lo na O.A.B. de Mogi das Cruzes quando eu era 
Presidente e Diretor Acadêmico do Diretório da UMC, e sei dos relevantes trabalhos que 
ele fez na época, em 1996, sempre presente na O.A.B. de Mogi das Cruzes, na 17ª 
Subseção, com seus ensinamentos e aconselhamentos, e fiz parte daquela subseção 
trabalhando com vários conselheiros lá, na época com o Doutor José Beraldo que foi 
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Presidente da O.A.B., e sei da brilhante passagem dele pelo município de Mogi das 
Cruzes e de Biritiba Mirim como Delegado de Polícia. Então, acho que é um título 
merecido, parabéns a ele e toda a sua família, e também ao senhor Cury que deu todo 
esse apoio. Obrigado e boa noite a todos.”  O senhor Presidente solicita que o senhor 
Primeiro Secretário chame o munícipe inscrito para fazer o uso da “Tribuna do Povo” na 
presente Sessão. Senhor Omero Nardy de Vasconcelos: “Boa noite senhor Presidente e 
senhores Vereadores. Parabéns ao Doutor Marcus pelo título de Cidadão Biritibano. Fui 
pego de surpresa e não sei o que falar, mas agradeço a todos em nome do Hospital 
Municipal de Biritiba Mirim.Agradeço a todos os colaboradores do Hospital e a única 
coisa que a gente promete é que em 2007 será melhor que 2006, há muita coisa a ser feita 
e acho que é o começo de um trabalho que com certeza dará certo. Muito obrigado e boa 
noite.”  O senhor Presidente diz: “Antes de mais nada quero mais uma vez parabenizar 
o Doutor Marcus Antonio de Paiva Albano, a sua esposa Marilene Guilherme de Paiva 
Albano e o seu filho David Guilherme de Paiva Albano. Damos os parabéns merecidos ao 
homenageado e também ao nosso eterno amigo Doutor Cury.” Sendo assim, não havendo 
mais oradores inscritos  e nada mais a ser tratado, o senhor Presidente agradeceu a 
presença de todos declarando encerrada a presente Sessão Ordinária. De tudo o que, para 
constar, foi preparada esta Ata pela Secretaria da Câmara Municipal, a qual lida e achada 
conforme, vai devidamente assinada.  
 
Lida, discutida e aprovada na Sessão Ordinária do dia 04 de dezembro de 2006. 
 
 

REINALDO PEREIRA 
Presidente da Câmara 

 
 

JARBAS EZEQUIEL DE AGUIAR 
1º Secretário 
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